
 USNESENÍ 
 
 z 58. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20.3.2001 
 
1 Priorita č. 1 - MIS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
navýšení počtu pracovníků na oddělení MIS o 1 pracovníka 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
2 Kontrola usnesení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informace o plnění usnesení k termínu 20.3.2001 
 
2. prodlužuje  
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 5 ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. Droždín 
předem určenému zájemci panu Vladislavu Šiškovi dle důvodové zprávy bod I. 1)   
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 401/27 orná 
půda o výměře 417 m2 v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod I. 2)   
 
3. zveřejnění úplatného pronájmu objektu občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. 725 st. pl. o 
výměře 219 m2, ostatního stavebního objektu s pozemkem parc. č. 762 st. pl. o výměře 297 m2, části 
ostatního stavebního objektu s částí pozemku parc. č. 615 st. pl. o výměře 472 m2 a část pozemku 
parc. č. 532/4 o výměře 7435 m2, vše v k.ú. Chválkovice  předem určenému zájemci Technickým 
službám města Olomouce, a. s. dle důvodové zprávy bod I. 3)  
 
4. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 800/2 ost. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Nová Ulice a části 
pozemku parc. č. 1231/1 ost. pl. o výměře 4, 5 m2 v k.ú. Slavonín panu Bedřichu Snášelovi dle 
důvodové zprávy bod II. A) 1)  
 
5. úplatný pronájem pozemku parc. č. 3 orná půda o výměře 644 m2   v k.ú. Týneček manželům 
Alešovi a Iloně Látalovým dle důvodové zprávy bod II. A) 2)  
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6. úplatný pronájem NP 8. května č. 3 - dříve kanceláře - 154, 50 m2 ČSNS dle důvodové zprávy bod 
II. B) 1)    
 
7. úplatný pronájem v NP Riegrova č. 5 Billard clubu při nájemném ve výši  250,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2)  
 
8. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu mezi statutárním 
městem Olomouc a společností ADAM HOLDING, a.s. dle důvodové zprávy bod III. 4)  
 
9. úplatný převod mobilní osvětlovací soupravy MLOK 2 VPD z vlastnictví ČR  - MO ČR do majetku 
 statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 5) 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 800/2 ost. pl. o výměře 21 m2 
v k.ú. Nová Ulice a část pozemku parc. č. 1231/1 ost. pl. o výměře 4,5 m2 v k.ú. Slavonín s panem 
Bedřichem Snášelem při kupní ceně ve výši 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 1)    
     
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 3 orná půda o  výměře 644 m2 v 
k.ú. Týneček manželům Alešovi a Iloně Látalovým při kupní ceně ve výši 200,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod II. A) 2)   
 
3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 562/7 ost. pl. o výměře 68 
m2 v k.ú.  Hodolany s Vodohospodářskou společností a.s. při kupní ceně ve výši 300,- Kč/m2  dle 
důvodové zprávy bod III. 1)   
 
4. odprodej částí pozemků parc. č . 1296/1 ost. pl. o výměře 42 m2 a parc. č. 1321 ost. pl. o 
výměře 69 m2, vše v k.ú. Slavonín  manželům Jaroslavu a Radomíře Kvietkovým za kupní cenu ve 
výši 58 310,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 3) 
 
3. souhlasí  
1. s odpočtem vložených investic ve výši 711 464, 40 Kč z nájemného pro Galerii Caesar za pronájem 
NP Horní nám dle důvodové zprávy bod II. B) 3)   
 
2. s realizací stavebních úprav v suterénu objektu tř. Svobody č. 32 nájemcem objektu Poliklinikou 
Olomouc s. r. o. s tím, že   plánované investice nebudou zohledněny v délce nájemného ani odpočtem 
nájemného a budou   realizovány vlastním nákladem nájemce v maximální výši 190 085,- Kč dle 
důvodové zprávy bod II. B) 4)   
 
3. souhlasí s prodloužením lhůty pro vydání územního rozhodnutí z 30. 4. 2001 do 30. 9. 2001 s 
tím, že dodrží konečný termín pro realizaci stavby tak, jak je uveden v nájemní smlouvě  i ve 
smlouvě budoucí kupní tj. 31. 12. 2005 dle důvodové zprávy bod III. 6 
 
4. nevyhovuje žádosti  
1. KLUBU FEMINA - Občanskému sdružení pro ženu a dítě zast. paní Hanou Kloboučníkovou  o 
snížení resp. odpuštění nájemného za pronájem  NP MŠ Dělnická dle důvodové zprávy bod II. B) 
5) 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
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4 Moravská filharmonie Olomouc - pořízení koncertního křídla 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
pořízení koncertního křídla dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
5 Rozpočtové změny roku 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
doplněnou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2001 
 
2. schvaluje  
rozpočtové změny roku 2001 dle doplněné důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
seznámit na nejbližším jednání Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými 
změnami roku 2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
6 Rozpočtové změny - pilotní projekty Haná - dotace PHARE 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
7 Rozpočtové změny - žádost o zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
se zařazením požadavku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: p. Petřík, člen rady města 
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8 Fond rozvoje bydlení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. vyhovuje  
žádosti paní Jarmily Loučkové s odkladem splátek na dobu 3 měsíců 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
9 Nájemné z bytů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
10 Klub pro důchodce v Olomouci - Nedvězí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zřízení nového klubu pro důchodce dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí  
se zařazením částky na vybavení klubu důchodců v Olomouci - Nedvězí dle důvodové zprávy do 
soupisu nekrytých požadavků na rozpočet města Olomouce 
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
11 Olomouc - město knihy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
převzetí záštity nad akcí Olomouc - město knihy 
 
3. ukládá  
uskutečnit další jednání s pořadatelem akce a předložit RMO specifikaci požadavků pořadatele  
T: 26.6.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
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Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
12 Příspěvky v oblasti sportu a tělesné kultury 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí finančních příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu z Pravidly pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu Statutárního města Olomouc 
T: 24.4.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
13 Příspěvek - p. Gamba 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
postupovat dle závěru důvodové zprávy 
T:  3.4.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
14 IDOS - smlouvy s obcemi na r. 2001 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDOS a o poskytnutí příspěvku na 
pokrytí ztráty dopravců, uzavírané mezi Statutárním městem Olomoucí a obcemi, začleněnými do 
IDOS 
 
3. ukládá  
podepsat smlouvy s jednotlivými obcemi dle důvodové zprávy 
T:  3.4.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
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Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
15 Tarif IDOS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Tarif IDOS dle důvodové zprávy s účinností od 1.5.2001 
 
3. ukládá  
zajistit informování veřejnosti 
T: 24.4.2001 
O: odd ělení IDOS  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
16 Nařízení obce o maximální ceně jízdného 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
Nařízení č. 1/2001 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území 
města Olomouce s účinností od 1.5.2001 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
17 Ostatní dopravní obslužnost okresu Olomouc  - ČSAD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
smlouvu o závazku veřejné služby č. 1208 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
podepsat smlouvu o závazku veřejné služby č. 1208 
T:  3.4.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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18 Výběrová řízení OI - VVZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
seznam firem k zaslání výzvy na předložení nabídek u akcí dle upravené důvodové zprávy 
 
3. neschvaluje  
pro krátkost termínu obeslat organizaci GEMA-ART, s.r.o. Praha poptávkou na veřejnou zakázku 
"Restaurování souboru barokních kašen" 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
19 Finanční příspěvky z rozpočtu města - oblast zdravotnictví 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: 24.4.2001 
O: ved. odb. sociáln ě zdravotní  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a MUDr. Vomáčka, člen rady města 
 
 
20 Analýza zdravotních a environmentálních rizik v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
předložené návrhy v důvodové zprávě 
 
3. ukládá  
realizovat přijaté usnesení 
T: leden 2002  
O: MUDr. Vomá čka, člen rady m ěsta  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. a MUDr. Vomáčka, člen rady města 
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21 Pěší zóna - dopracovaná pravidla pro vjezd 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
upravený text Pravidel pro vydávání povolení vjezdu do pěší zóny v Olomouci dle bodu 1 důvodové 
zprávy 
 
3. pověřuje  
Městskou policii Olomouc vydáváním Povolení vjezdu do pěší zóny postupem dle schválených 
Pravidel pro vydávání povolení vjezdu do pěší zóny v Olomouci. 
 
4. schvaluje  
návrh textu dodatkové tabule dle bodu 2 důvodové zprávy. 
 
5. ukládá  
vedoucímu odboru dopravy ihned požádat o stanovení dopravního značení ve smyslu důvodové 
zprávy a následně zajistit jeho realizaci prostřednictvím TSMO, a.s 
T:  3.4.2001 
O: ved. odb. dopravy  
 
6. ukládá  
předložit RMO seznam vydaných dlouhodobých povolení pro vjezd do pěší zóny v r. 2000 
T:  3.4.2001 
O: ved. odb. kancelá ř primátora  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
22 Žádosti o umístění předzahrádek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
1. umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZENIT v ulici Dr. Nedvěda č. 2, 
Olomouc, v rozsahu 25 m2, pro žadatele p. Bohuslava Romsyho, Polská 232/59, 779 00  Olomouc, na 
dobu od 1. 4.  do 31. 10. a to v letech  2001 - 2002  
 
2.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MARCO POLO v ulici Riegrova 
21, Olomouc,, v rozsahu 48 m2 pro žadatele f. Bertoldi, spol. s r.o., Masarykova 891/15,   772 00 
Olomouc, na dobu od 22. 4. do 20. 11. 2001  
 
3.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U SLOVANA v ulici Řepčínská 
44, Olomouc, v rozsahu 26 m2 pro žadatelku pí. Jarmilu Klímkovou, Krapkova 28,  779 00  
Olomouc, na dobu od 15. 4.  do 30. 9. a to v letech 2001 - 2002  
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4.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR v ulici 
Dánská 5, Olomouc, v rozsahu 14,084 m2 pro žadatelku pí. Danu Stojmenovovou, Nádražní 520, 
783 13  Štěpánov, na dobu od 1. 5.  do 15. 9. 2001  
 
5.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Kavárna MAMKA v ulici 
Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 36 m2 pro žadatelku pí. Renatu Ištokovou, Trnkova 32, 779 
00  Olomouc, na dobu od 1. 5. do 10. 10. 2001  
 
6.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení FAIR PLAY CLUB v ulici 
Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p. Vlastimila Myšáka, Lazecká 89, 772 00  
Olomouc, na dobu od 1. 4. do 30. 9. 2001  
 
7.  umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení NA RYBNÍČKU v ulici Šubova 
46, Olomouc, v rozsahu 17,5 m2 pro žadatelku pí. Lenku Hanusovou, Šubova 46,  772 00  Olomouc, 
na dobu od 1. 6. do 31. 8.  a to v letech 2001 - 2002 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
23 Žádosti o umístění předzahrádek - Dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nevyhovuje  
žádosti o revokaci usnesení RMO ze dne 20.2.2001, bod 27, část 3 ve věci umístění předzahrádky 
pro sezónní provoz restauračního zařízení v ulici Pavelčákova 10 
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
 
 
24 Rekonstrukce ulice Koželužské 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení finančního objemu  620 tis. Kč na projektovou dokumentaci do soupisu nekrytých 
požadavků na rozpočet města Olomouce  
 
3. ukládá  
předložit RMO ke schválení investiční záměr této akce 
T: 29.5.2001 
O: Ing. Látal, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Látal, nám. prim. 
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25 Organizační záležitosti - správci školních hřišť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
postup při zajišťování pracovníků - správců školních hřišť dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Bc. Večeř, tajemník 
 
 
26 Moravské autoopravny - závěrečná zpráva o likvidaci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
závěrečnou zprávu o likvidaci 
 
2. souhlasí  
s ukončením likvidace státního podniku Moravské autoopravny Olomouc "v likvidaci", Babičkova 
8, Olomouc, IČO 00577634 k 16. 1. 2001 
 
Předložil: Ing. Horák, nám. prim. 
 
 
27 Rozpracování usnesení z 15. zasedání ZMO, konaného dne 8.3.2001, vč. 
 podnětů občanů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá  
k bodu VII. usnesení ZMO -Transformace Správy domovního fondu města Olomouce, příspěvkové 
organizace do akciové společnosti:  
a) doplnit důvodovou zprávu o stanovisko komise pro transformaci SDFMO a předložit   RMO a na 
nejbližším zasedání zastupitelstva  
b) předložit ekonomickou analýzu o výhodnosti  transformace SDF MO v akciovou společnost  a 
předložit RMO a na nejbližším zasedání zastupitelstva 
T: 15.5.2001 
O: Ing. Horák, nám. prim.  
 
2. ukládá  
k bodu IX. usnesení ZMO - Optimalizace  sítě mateřských škol:                             
- zajistit ukončení provozu MŠ Olomouc Dobrovského k 30.6.2001    
T: červenec 2001  
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
3. ukládá  
k bodu IX. usnesení ZMO - Optimalizace  sítě mateřských škol:                             
-zajistit ukončení provozu MŠ Olomouc Lazecká k 30.6.2002  
T: červenec 2002  
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
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4. ukládá  
k bodu X. B) usnesení ZMO - Návrh zřizovací listiny  Základní školy Olomouc, Dvorského 33:  
-   podepsat nové znění zřizovací listiny 
T: 20.3.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor a PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
5. ukládá  
k bodu X. B) usnesení ZMO - Návrh zřizovací listiny Základní školy Olomouc, Dvorského 33:  
-   podepsat návrh na zapsání do obchodního rejstříku 
T: 20.3.2001 
O: Ing. Tesa řík, primátor  
 
6. ukládá  
k bodu XI. usnesení ZMO - Kontrolní a finanční výbor:  
-předsedovi kontrolního výboru ing. Kořenkovi zpracovat statut a jednací řád kontrolního výboru a 
předložit je  RMO a  na nejbližší zasedání ZMO ke schválení 
T: 15.5.2001 
O: p ředseda kontrolního výboru  
 
7. ukládá  
k bodu XI. usnesení ZMO - Kontrolní a finanční výbor:  
-  předsedovi finančního výboru ing. Procházkovi zpracovat statut a jednací řád finančního výboru 
a předložit je  RMO a na příštím zasedání ZMO ke schválení 
T: 15.5.2001 
O: p ředseda finan čního výboru  
 
8. ukládá  
k bodu XII. usnesení ZMO - Návrhy názvů ulic, vč. dodatku:   
- ihned informovat příslušné instituce o názvech nových ulic  
T:  3.4.2001 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
9. ukládá  
k bodu XII. usnesení ZMO - Návrhy názvů ulic, vč. dodatku:   
- zpracovat pravidla postupu pro stanovení názvů ulic města Olomouce s přihlédnutím k materiálu 
kulturní komise ze dne 23.9.1997  
T: 15.5.2001 
O: ved. odb. vn ějších vztah ů a informací  
 
10. ukládá  
k bodu XV. usnesení ZMO -Návrh zadání změny č. VII ÚPnSÚ Olomouc:  
-pokračovat v pořizování změny č. VII ÚPnSÚ Olomouc 
T: 15.5.2001 
O: ved. odb. koncepce a rozvoje  
 
11. ukládá  
k bodu XVIII. usnesení ZMO - Tunel 
pod Červenohorským sedlem:                             
-sledovat celou situaci okolo připravované výstavby Tunelu pod Červenohorským sedlem a 
informovat o nových skutečnostech ZMO na jeho nejbližším zasedání 
T: 15.5.2001 
O: pracovní skupina  
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12. ukládá  
k podnětům občanů z 15. ZMO:   
-odpovědět  v termínu do 6.4.2001 na dotazy Mgr. Táni Vozákové dle přílohy č. 1 
T:  3.4.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
13. ukládá  
k podnětům občanů z 15. ZMO:   
-odpovědět  v termínu do 6.4.2001 na stížnost PhDr. Davidkové dle přílohy č. 2 
T: 24.4.2001 
O: Bc. Ve čeř, tajemník  
 
14. ukládá  
k podnětům občanů z 15. ZMO:   
-odpovědět  v termínu do 6.4.2001 na stížnost PhDr. Davidkové dle přílohy č. 3  
T: 24.4.2001 
O: Ing. Czmero, nám. prim.  
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
28 Malé projekty - změna způsobu poskytnutí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s navrženým způsobem poskytování schválených příspěvků 
 
Předložil: Ing. Tesařík, primátor 
 
 
29 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy v ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
informaci o přípravě Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 
 
2. souhlasí  
s vytvořením Lokální strategie rozvoje cyklistické dopravy města Olomouce a s postupem dle 
kapitoly 3. Závěr důvodové zprávy 
 
 
3. schvaluje  
složení pracovní skupiny pro přípravu Lokální strategie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouci 
dle doplněné důvodové zprávy 
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4. ukládá  
předkládat RMO výsledky činnosti pracovní skupiny v intervalech čtvrtletně 
T: čtvrtletn ě 
O: MUDr. Andrš, člen rady m ěsta  
 
Předložil: MUDr. Andrš, člen rady města 
 
 
30 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro ZŠ Olomouc, Hálkova 4 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit RMO žádost o zařazení finanční částky pro ZŠ Olomouc, Hálkova 4 do soupisu 
nekrytých požadavků na rozpočet města Olomouce 
T:  3.4.2001 
O: ved. odb. ekonomický  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
31 Informativní zpráva o rušení MŠ Olomouc, Blahoslavova 2 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
informovat starostu Veennendaalu a předsedkyni platformy o důvodech rušení MŠ Blahoslavova 
T:  3.4.2001 
O: PaedDr. Pilát, nám. prim.  
 
Předložil: PaedDr. Pilát, nám. prim. 
 
 
32 Urbanistická soutěž "Centrum - jih" 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
konečné znění soutěžních podmínek a zadání urbanistické soutěže "Centrum-jih" odsouhlasených 
na ustavujícím zasedání soutěžní poroty dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Ing. Czmero, nám. prim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík         Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta  Olomouce       nám ěstek primátora 
 
    


